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VOORWOORD
Na het magere A4-tje dat jullie als Nieuwsbrief kregen in het voorjaar, vonden wij dat een volwaardig
clubblad deze keer op zijn plaats was. Dankzij enkele schrijvende leden hebben we het voor elkaar
gekregen!
Jan Eggers beschrijft hoe hij door de jaren heen in het bezit kwam van een zeer indrukwekkende
verzameling catalogi en boeken over de hengelsport.
Dat Dries Hanzens een Mitchell-fanaat is, kan je als understatement beschouwen. Deze keer laat hij
ons meegenieten van de vondst van een Mitchell 410 en de daarna volgende restauratie.
Van de hand van Jean-Paul Ceulemans is een artikel over Belgische visverloven. In dit tweede deel
kan je lezen hoe de visverloven in België evolueerden tot op vandaag.
Bestuurslid Harry Kelly ijvert voor een diepgaande samenwerking met het gezaghebbende magazine
Classic Angling.
Hans van der Pauw heeft het over zijn lievelingsreeltje. Hij kocht zijn ABU 1750 in 1978 en kan er
nog altijd veel plezier aan beleven bij het snoekvissen.
Ons lid Ignace Van de Wiel is een karpervisser in hart en nieren. Vorige keer had hij het over de
hengels uit zijn verzameling. Deze keer deelt hij ons mee waarom de ABU 55 zijn voorkeur geniet als
karpermolen.
Hans van der Kleij is wild van verzamelen en van de stad Gouda. Hij verzamelt dus alles wat met de
hengelsport en met Gouda te maken heeft.
Ook uit Italië kregen we een bijdrage van Renzo di Paolo over de AGAL-molens.
Gewoontegetrouw neemt Harry Kelly ons mee op zijn omzwervingen door binnen- en buitenland. Hij
laat ons meegenieten van zijn verzamelavonturen en van de vondsten die hij deed.
Milan Kolář, ons lid uit de Tsjechische Republiek verzamelt badges, medailles, enz.
Belangrijke oproep : samen kunnen we wat doen voor de natuur en het behoud van de bossen !
Indien je na het lezen ons blad weggooit, dan kan je vanaf nu beter kiezen voor een digitale versie.
Deze digitale versie (in PDF-formaat) zal 1 à 2 weken voor de geprinte versie naar de leden worden
gemaild. Gewoon je voorkeur even melden bij onze secretaris Herman Verswijveren of een mailtje
naar info@vhv-daca.org ...
Noteer alvast volgende data in je agenda:

VOLGENDE EUROBEURS: zaterdag 31 oktober 2015 in VUGHT
N.B.: het wordt dringen om nog een tafel te bemachtigen!
EMPELBEURS 2016: zaterdag 5 maart in Oud-Empel
EUROBEURS

2016: zaterdag 29 oktober (in VUGHT) – wacht niet met reserveren !!!

Reserveer tijdig je tafel(s) voor onze voorjaarsbeurs in Oud-Empel en verlies zeker onze Eurobeurs in
Vught niet uit het oog !
Veel leesplezier toegewenst vanwege
Luc de Medts
Voorzitter
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De Gunfactor
Ik kwam bovenstaand woord, dat ik nog nooit
eerder had gelezen, onlangs op een
maandagmorgen twee keer tegen in de
sportkatern van het Noord-Hollands Dagblad.
In het ene geval gaf een voetballer die met
gemak zelf had kunnen scoren de bal aan
een medespeler die nog nooit gescoord had
en nu dus wel. In het tweede geval betrof het
een wielerwedstrijd met een kopgroep van 2
ploeggenoten. In de eindsprint liet de normaal
gesproken sterkste renner de overwinning
aan zijn ploegmaat als beloning voor
bewezen diensten tijdens de ontsnapping.
Deze twee voorbeelden van de gunfactor
deden me denken aan bepaalde situaties in
het verzamelaarwereldje en daar wil ik het in
deze bijdrage dit keer over hebben.

goede kennis van Jan Schreiner en schreef
artikelen over vliegvissen en poldervissen in
De Sportvisser. Hij verhuisde naar De Rijp,
kwam vlak bij me wonen en we werden
vismaten. Hans leerde me vliegvissen en
vliegen binden en ik maakte hem wegwijs in
de Eilandspolder en omgeving. Hij had een
chronisch geldgebrek maar kon toch vaak de
verleiding om nieuw hengelsportmateriaal te
kopen niet weerstaan. Dit ging dan weer ten
koste van de huishoudpot met fikse
scheldpartijen met zijn vrouw.

Zonder het zelf te beseffen
Als ik de 55 jaar dat ik bepaalde zaken op
hengelsportgebied verzamel bekijk, zie ik dat
er zo nu en dan momenten en situaties waren
waarop het woord gunfactor van toepassing
was maar dat ik het zelf niet besefte. Ik heb in
eerdere bijdragen aan ons clubblad al eens
verteld dat mijn allereerste verzamelobject de
Abu catalogus Napp och Nytt, ook bekend
onder Tight Lines, Petri Heil en vooral nog
een serie Scandinavische titels, was. Mijn
allereerste Abu catalogus kreeg ik in 1961
van Cees Bijvoet die op de Dijk 5 in Alkmaar
toen al een hengelsportspeciaalzaak had
waar ik graag kwam. Zijn bijnaam was “Abu
Ceessie” en dat zegt genoeg. Hij bewaarde
ieder jaar deze catalogus voor me en dat kan
ik nu nog zien aan de firmastempels in het
witte vakje op de achterkant. Cees wist dat ik
de inhoud van A tot Z consumeerde en het
hele assortiment goed kende en daar met
hem van gedachten over wisselde. Hij gunde
me de toen mondjesmaat gedistribueerde
exemplaren en ik kreeg zelfs de speciale
handelsuitvoering met prijzen en kortingen.
Om de inhoud van de Zweedse Napp och
Nytt catalogi, die uitgebreider waren, beter te
begrijpen, ben ik Zweeds gaan leren hetgeen
resulteerde in corresponderen met Ingegerd
Borgström. Haar ome Göte was toen de big
boss bij Abu en door deze connectie kwam ik
gemakkelijker aan promotie materiaal van
Abu. Inmiddels bezit ik nu zo’n 250
verschillende Abu catalogi en ook nog een
groot aantal dubbele exemplaren maar
daarover op het einde van dit artikel meer.
Een andere bron op verzamelgebied uit die
beginjaren was Hans Durivou Jr. Hij was een

De middelste visser is mijn oude vismaat
Hans Durivou Jr.
Ik adviseerde hem om dan oude spullen te
verkopen en werd zo een goede klant van
hem. We zijn nu 45-50 jaar later maar ik bezit
nog altijd door hem gemaakte splitcane
hengels, ingebonden jaargangen van De
Sportvisser en een 1e druk van Flitsend
Nylon. Later, toen ik al jaren in Bovenkarspel
woonde, kwam ik mijn toen echt oude mentor
tegen op een jaarvergadering van de visclub
in De Rijp. Hij liet me toen weten dat hij zijn
oude spullen liever aan mij verkocht dan aan
anderen omdat hij wist dat ik er goed op zou
passen, dat doe ik dus nog steeds.
Veel leuke contacten door kanjersnoeken
In de 60er en 70er jaren was ik actiever als
sportvisser dan als verzamelaar. Maar door
mijn contact met Fred Buller eind 1979 en de
zoektocht naar 18 kg plus snoeken begon
mijn leven compleet te veranderen. Ik schreef
honderden brieven (e-mail bestond nog niet)
naar snoekvissers die kanjersnoeken hadden
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gevangen en ook naar redacties van grote en
kleine hengelsportbladen. Het resultaat was
enorm positief en ik kreeg van vele redacties
verzoeken om artikelen over deze vreemde
hobby te schrijven. Als je dan schrijft dat je
zeer geïnteresseerd bent in oude boeken en
bladen met informatie over snoek, is het
gevolg dat lezers je boeken, bladen en
artikelen over dit onderwerp sturen. Ook
collega verzamelaars zoals Cor van Beurden,
Hugo Martel, Stef de Bruin, Iwan Garay en
Andre Steentjes lieten van zich horen.
Regelmatig werd er geruild en soms ook
gekocht en verkocht maar ruilen had mijn
voorkeur. In de 80er jaren bestond de VHV
nog niet, opgericht in 1993, en waren er
volgens mijn bescheiden mening stukken
minder "echte" verzamelaars. Door mijn
bijdragen in Voor en door De Visser en de
Manifestaties van de SNB, waar ik voorzitter
van was, kwam ik in contact met nog meer
verzamelaars en daarvan zijn er heel wat
goede vrienden geworden die ik ook graag
wat gun.
Twee uitzonderlijke aanvullingen op mijn
collectie
Dat iemand je spullen voor je verzameling
gunt, kan ook met de eenvoudige reden te
maken hebben dat het lekker ruim wordt en
niks met persoonlijke voorkeur.

Een deel van de oude Hardy catalogi die ik
gratis van F u F kreeg
Midden 80er jaren was ik op bezoek bij de
redactie van Fisch und Fang om o.a. de
inhoud van een artikelserie over kanjersnoek
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te bespreken. Tijdens een koffiepauze liet
chef-redacteur
Georg
Peinemann
de
uitpuilende bibliotheek zien. Zeer interessant
die echt oude visboeken, ingebonden
jaargangen van reeds ter ziele gegane
visbladen en ook oude catalogi. Daar tussen
zag ik twee dezelfde Hardy catalogi, de
Coronation Edition uit 1937. Op mijn
voorzichtige vraag of ik er een van kon
kopen, kwam een totaal onverwacht maar
uitermate plezierig antwoord. Hij riep zijn
assistent Ralph Hennig en vertelde hem dat
hij eindelijk iemand gevonden had die ze van
veel oude, stoffige spullen wilde verlossen.
Naast ruim 20 oude Hardy catalogi werden
ook oude boeken en 19 ingebonden
jaargangen van Der Angelsport en Der
Deutsche Sportangler uit de periode 19231939 in mijn auto geladen. Typisch een
situatie waarbij beide partijen uiterst tevreden
waren. Maar nu, ruim 30 jaar later komt wel
de vraag: wat ga ik er in de toekomst mee
doen? Zeer waarschijnlijk geef ik die oude
jaargangen terug aan F u F hoofdredacteur
Henning Stuehring die wel geïnteresseerd is
in oud spul, ik gun ze hem best. De tweede
geschiedenis begon rond 1987 met een
oproep in een artikel over grote snoek in Voor
en door De Visser. Via via had ik gehoord dat
begin 50er jaren een Noord-Hollandse
beroepsvisser een snoek van 40 pond
gevangen had en dat een foto in een visblad
gestaan had. Als er lezers waren die meer
informatie over deze kanjer hadden, werden
ze verzocht contact met me op te nemen.
Kort na het verschijnen van deze oproep
kreeg ik een brief van Dhr. D. H. van Bommel
uit Amsterdam. Hij schreef dat de
beroepsvisser en snoek afgebeeld waren op
pagina 114 van het maart 1951 nummer van
het blad De Hengelsportwereld. Een visblad
waarvan ik nog nooit gehoord had. Van
Bommel had zijn telefoonnummer in de brief
vermeld en ik mocht hem bellen voor meer
informatie. Dat deed ik en het werd een lang,
plezierig gesprek waarin we ontdekten dat we
niet alleen poldervissers waren maar ook
verzamelaars van visboeken. Hij kwam met
ingebonden jaargang 1951 op visite, we
gingen samen vissen en ruilden nog wat
dubbele boeken. We konden prima met
elkaar overweg en maakten plannen om
samen in het Ilperveld, zijn favoriete stek, te
gaan vissen. Helaas heeft dat niet zo mogen
zijn. Totaal onverwacht kreeg ik mevrouw van
Bommel aan de telefoon met de mededeling
dat haar man een paar weken geleden was
overleden. Ik was even sprakeloos, weg
waren onze visplannen en interessante

discussies over de Nederlandse visboeken.
Van Bommel had zijn vrouw daarover verteld
en zij moest mij nu ook nog iets vertellen. In
het opschrijfboekje waarin hij keurig netjes al
zijn boeken en bladen genoteerd had, vond
ze een briefje met de mededeling dat als hem
iets zou overkomen, ze over de boeken
contact moest opnemen met Jan Eggers, dan
zou het wel goed komen. Gezien het feit dat
haar man nog maar net was begraven wilde
ik liever even wachten. Maar nee, ze stond
erop om deze zaak op korte termijn te
regelen. Ze kon het geld dat de boeken
zouden opbrengen heel goed gebruiken. Ze
hoopte dat ik cash geld mee zou brengen en
dat ze zich niet langer zou ergeren aan de
boeken, zoals ze al haar leven lang gedaan
had. Ik zou niet alleen de krenten uit de pap
overnemen maar ook boeken en bladen die ik
al bezat maar die vlot te ruilen waren of in
betere conditie verkeerden dan mijn eigen
exemplaren. Na een middag kijken,
vergelijken, taxeren, apart leggen en opnieuw
in dozen doen, kwam de fysiek zwaarste klus:
de loodzware dozen naar mijn auto sjouwen
en inladen. We hadden beiden een tevreden
gevoel over de financiële afwikkeling, dat heb
ik nog steeds. Ik weet dat van Bommel mij
zijn collectie gunde, dat voelt goed!
Mijn gevoel bepaalt ja of nee, niet de prijs
Na de oprichting van de VHV werd al snel
duidelijk dat er meer verzamelaars waren dan
men had gedacht. Ook werden de namen,
adressen
en
wat
iemand
specifiek
verzamelde bekend. Dat Jan Eggers veel
materiaal van D. van Bommel had
overgenomen was ook bekend en niet
iedereen was daar gelukkig mee want men
had graag die oude ingebonden jaargangen
enz. zelf willen kopen. Ik heb heel wat
brieven en telefoontjes met de vraag of ik ze
niet wil verkopen gekregen en het antwoord
aan de personen die blijven vragen, wordt
alleen maar een nog duidelijker "Nee". Ja, het
klopt dat ik mijn collectie visboeken aan het
afbouwen ben. Ze gaan dan vooral naar
instanties, denk aan Sportvisserij Nederland,
SNB en Karper Sportvisserij Nederland, en
verzamelaars waarmee ik in de loop der jaren
en vele beurzen een goed contact heb
opgebouwd. Dus niet naar degenen die het
hoogste bieden en het gekochte een uurtje
later nog weer duurder doorverkopen. De
laatste jaren hang ik ook geen prijskaartjes
meer aan de meer interessante zaken. Ik
vraag wat men er voor wil geven, wat het ze
waard is en meestal worden we het eens en

dat geeft een goed gevoel. Als ze naar
dingen vragen die ik niet mee heb maar wel
thuis, nodig ik de persoon in kwestie uit om
een keer langs te komen.

Op de VHV beurzen kun je goede
persoonlijke contacten organiseren
Ik kan alleen maar beamen dat ik veel plezier
gehad heb van de ca. 10 VHV leden die de
laatste paar jaar bij me op de koffie geweest
zijn. Ze gingen tevreden naar huis met oude
dubbele Abu catalogi, foto’s van Jan
Schreiner, medailles en krantenknipsels,
speldjes en vaak met gesloten beurs, noem
het echte ruilhandel. Door deze manier van
mijn verzameling afbouwen heb ik het goede
gevoel dat de dingen waar ik trots en zuinig
op was weer een goede nieuwe baas krijgen.
Een die ik het gun!
Jan Eggers


Onze Eurobeurs gaat
dit jaar weer door in
Hotel Vught op
zaterdag 31 oktober
2015


Kalender 2016
Onze voorjaarsbeurs in Oud-Empel gaat
door op zaterdag 5 maart 2016
Onze Eurobeurs gaat door in Vught op
zaterdag 29 oktober 2016
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The amazing Mitchell 410
Een paar jaar geleden ontving ik een mailtje
met de vraag of ik belangstelling had voor
een Mitchell 410. Ik moest er even over
nadenken want deze molen paste eigenlijk
niet in mijn verzameling maar voor de prijs
kon ik het toch niet laten. Zodoende
beantwoorde ik de mail en belde met de
verkoper om een afspraak te maken. Deze
woonde gelukkig op loopafstand en dat was
maar goed ook omdat ik nog met krukken liep
na een knieoperatie.

molen al op een kastje staan, de Mitchell 410
zag er verweerd uit en de verchroomde delen
sloegen groen uit van de oxidatie. Toch was
de molen compleet d.w.z. molen met doos en
reservespoel plus een instructieboekje. Ook
het serienummer in de voet was gelijk aan die
op de doos stond. Ik betaalde de afgesproken
prijs en nam de "uitdaging" in ontvangst.
Even gingen mijn gedachten terug naar
vroeger toen ik een poging deed om een
zwaar gebruikte Mitchell 410 van iemand te
kopen maar deze wilde de molen onder geen
beding kwijt. Ruim 30 jaar later was ik een
Mitchell 410 rijker. Weer thuis aangekomen
ben ik gelijk begonnen met het schoonmaken
van de 410 zodat hij weer toonbaar werd.
Inmiddels was ik er achter gekomen dat mijn
410 een vroege versie was en ik was vast
besloten om deze molen van de ondergang
te redden. Toen ik de molen uit elkaar haalde
werd duidelijk hoe groot de schade werkelijk
was... ook binnen had het vocht zijn
verwoestende werk gedaan. Onderdeeltje
voor onderdeeltje heb ik ontdaan van roest
en vuil, vervolgens goed ingevet en daarna
weer in elkaar gezet. Veel werk maar lonend
want de molen draaide weer. Door
toevoeging van een paar koperen shims ging
de molen nog beter lopen. De verweerde lak
heb ik vervolgens behandeld en voorzichtig
op gepoetst.
Mooi zal hij echter niet meer worden maar hij
was gered, mijn “amazing Mitchell 410”.

De afspraak was gemaakt en ik hinkelde de
volgende dag naar het bewuste adres om de
molen te bekijken. Ik belde aan en zag de

Dries Hanzens



Onze Eurobeurs gaat dit jaar weer door in
Hotel Vught op zaterdag 31 oktober 2015
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Het visrecht en het visverlof in België
(deel 2 – het visverlof)
In het vorige deel (zie ons clubblad nr. 41)
zagen we dat het Belgisch visverlof werd
ingesteld in 1899. In het tweede deel van dit
artikel bespreken we dit visverlof meer in
detail.

van de oever. In die gevallen (en in nog een
paar uitzonderingen) heeft men dus ook de
toestemming nodig van de oevereigenaar,
niettegenstaande het openbare wateren
betreft.

Wanneer heeft men een visverlof nodig
van de overheid?
Omdat het toch belangrijk is te weten
wanneer men dit visverlof nodig heeft,
probeer ik het hier even samen te vatten in 3
grote regels. De ganse regelgeving zou ons
te ver leiden, daarvoor verwijs ik naar de
literatuurlijst op het einde van dit artikel.
Regel 1: visverlof en wet op de Riviervisserij
gelden voor de zogenaamde "bevaarbare"
wateren. Dit is een vrij specifiek begrip
waarbij de vlag niet altijd de lading dekt. Een
water kan immers geklasseerd zijn als
"bevaarbaar of bevlotbaar" waar er in de
praktijk nog nimmer een boot of vlot op is
geweest. De term "openbaar water" was
misschien beter geweest.
Eenvoudigheidshalve kan men stellen dat
het gaat om de belangrijkste rivieren en
kanalen in België, plus alle waters die ermee
in open verbinding staan. Het in verbinding
staan dient men te begrijpen als: waar de vis
van het ene water naar het andere kan
zwemmen.
Regel 2: De Riviervisserijwet geldt niet op
afgesloten wateren, vijvers, visputten,
rivieren, enz., wanneer de vissen die er
leven, zich niet vrij kunnen bewegen tussen
deze waters en de openbare wateren. In
deze waters hebben de oevereigenaars het
visrecht, ieder van zijn kant en tot in het
midden van de waterloop. In de praktijk gaat
het over bijv. privévijvers waar men alleen
met een dagvergunning al mag vissen. Het
kan ook gaan over stukken water in beheer
van een gemeente, kortom: iedereen die
oevereigenaar is van zulk water kan daarvoor
bijkomende vergunningen uitschrijven.
Regel 3: in de meeste gevallen blijft het bij de
2 voorgaande regels, want bij de meeste
openbare waters is de overheid namelijk ook
eigenaar van de oever omdat er een jaagpad
of trekweg naast ligt (dat eigendom is van de
overheid). In die wateren heeft men immers
genoeg aan een visverlof om er te mogen
vissen (het visverlof voorziet in het gebruik
van de oever om te hengelen). Maar bij tal
van wateren is de overheid niet de eigenaar

“Specimen”-boekjes van 1904 tot 1913
Daarom is het zo dat men bijvoorbeeld in de
Ardennen naast het officiële visverlof toch
nog een vergunning nodig heeft van derden.
Die oevereigenaar kan iedereen zijn, soms
een hengelsportvereniging die een akkoord
heeft gemaakt met de oevereigenaars, maar
evengoed een bedrijf of een privépersoon.
Er bestaat zelfs een bijkomende vergunning
afgeleverd door de Koninklijke Schenking
(stichting die instaat voor het beheer van de
Koninklijke Domeinen) voor een gedeelte van
de Lesse dat door een Koninklijk Domein
stroomt.
Regel 4: sedert de overdrachten van de
bevoegdheid over de visserij in 1988 zijn er
vergunningen van het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, elk met eigen wetgeving.
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Waar zijn deze officiële visverloven te
koop?
Deze visverloven worden al sedert 1899
afgeleverd in een postkantoor (en soms ook
in een kantoor van de Registratie !). Dit is
meteen al een eerste kenmerk, een geldig
visverlof draagt een poststempel met datum
van aflevering.

postzegel van 1 Fr voor de duurdere
vergunningen
• 1947 tot 1970
gebruikte men een
stempel achterop (op de plaats voorzien
voor het jaartal) + de vermelding posttaks
x Fr (in 1947 was dit bijv. 2 Fr.)
• 1971 tot 1998: postzegel achterop (de
waarde gaat van 6,50 Fr in 1975 tot 20 Fr
in 1998 (in Wallonië 27 Fr in 1998)
• 1999 tot 2000 : postzegel van 30 Fr + 17
Fr bijkomende taks
• 2001 tot .. : geen postzegel meer, wel de
vermelding 40 Fr bijdrage + 17 Fr taks,
deze bedragen worden nog regelmatig
aangepast
Het spreekt vanzelf dat de postzegels altijd
afgestempeld werden op datum van afgifte
van het visverlof.
De soorten visverloven

Enkelvoudig visverlof uit 1910
Daardoor zijn het niet alleen hengelsportverzamelaars
die
deze
vergunningen
verzamelen. Ook in de marcofilie zijn
visverloven erg gezocht (marcofilie is het
verzamelen
van
de
verschillende
afstempelingen
op
postzegels
of
postdocumenten). Het voordeel is dat ze
regelmatig
worden
aangeboden
op
marcofilie-veilingen, het nadeel is dat oude
visverloven met zeldzame stempels erg duur
kunnen zijn...
Het is ook zo dat de Post een kleine extra
kost aanrekent voor het aanmaken van het
visverlof. Het aanrekenen van deze kost
gebeurde in de loop der jaren op
verschillende manieren, een algemeen
overzicht :
• 1899 tot 1923 een postzegel van 10 ct
geplakt op het strookje dat in de
postkantoor bleef als bewijs van
aflevering. Op het visverlof zelf staat
alleen de stempel "DEPOT"+ het jaartal
• 1924 tot 1930 een fiscale stempel (die
een waarde vertegenwoordigde) + een
poststempel,
beide
achteraan
aangebracht
• 1931 tot 1946 gebruikte men fiscale
zegels + een postzegel op de achterkant
(in 1940 was de fiscale toeslag 5 Fr +
een postzegels van 0,50 Fr voor de
vergunningen van 8 en 14 Fr of een
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In de loop der jaren zijn de diverse soorten
visverloven een aantal keren aangepast, ik
beperkt mij hier tot de voornaamste
wijzigingen en bijzonderheden.
Van 1904 tot ca. 1970 was het voornaamste
onderscheid of men wilde vissen met 1 of 2
lijnen (het zogenaamde enkel of dubbel
visverlof) , en dit op zon- en feestdagen of op
alle dagen van de week.
Voor het jaar 1904 (als voorbeeld) gaf dit
volgende situatie met bijhorende prijzen:
• enkel verlof van 1 Fr, alleen geldig op
zon- en feestdagen
• enkel verlof van 2 Fr, alle dagen geldig
• dubbel verlof van 2 Fr, alleen geldig op
zon- en feestdagen
• dubbel verlof van 4 Fr, alle dagen geldig
• enkel verlof van 8 Fr, alle dagen geldig
voor het vissen vanuit een boot met 1
hengel of met netten
• enkel verlof van 10 Fr, alle dagen geldig
voor het vissen vanuit een boot met 2
hengels, netten of andere toegelaten
vistuigen
Vanaf ca 1971 zijn alle visverloven op alle
dagen geldig, het onderscheid met zon- en
feestdagen wordt niet meer gemaakt, en ze
zijn allen geldig voor het vissen met 2 lijnen.
Dit geeft bijvoorbeeld voor het jaar 1975:
• het gewone visverlof van 250 Fr, alle
dagen geldig voor het vissen met 2 lijnen
• het visverlof van 750 Fr, alle dagen geldig
voor het vissen vanuit een boot
• het visverlof van 1000 Fr, alle dagen
geldig voor het wadend vissen
Er volgen nog tal van wijzigingen die ik zal
illustreren met voorbeelden uit bepaalde
jaren.

Voorbeeld uit 1997:
• jeugdvisverlof van 150 Fr
• gewoon visverlof van 450 Fr
• visverlof voor het vissen “anders dan
vanaf de oever” (waden of boot dus)
1.850 Fr
• een visverlof voor het vissen met kruisnet
of fuik (2 x 1.850 Fr)
Voorbeeld uit 2007:
• gratis jeugdvisverlof
• gewone visverlof van 11,16 EUR
• visverlof voor wadend- of bootvissen van
45,86 EUR
In Wallonië is er op een bepaald ogenblik
overgeschakeld op een totaal ander systeem:
• visverlof categorie A van 500 Fr (later
12,39 EUR)
• visverlof categorie B van 1500 Fr (later
37,18 EUR)
De vorm van het visverlof:
In de loop van meer dan honderd jaar dat het
visverlof bestaat, zijn er tal van wijzigingen
geweest aan het uitzicht en de vorm,
wederom volgen hier de voornaamste
veranderingen.
De oudste visverloven van 1899 tot ca 1940
waren in kleur, daarbij stond de prijs op het
visverlof als een groot achtergrond-cijfer. De
kleur van dit cijfer verschilde naargelang de
prijs van het visverlof.
Dan typisch voor België, de taal... De eerste
visverloven waren 2-talig Frans-Nederlands.
Een uitzondering hierop zijn de zeldzame
visverloven uitgereikt tijdens de eerste
wereldoorlog, die waren 3-talig : DuitsNederlands-Frans met opschrift "Duitsch
Beheer in België".

Drietalig visverlof uit 1917
Vanaf ca 1941 zien we de typisch zwart-witte
visverloven met voorgedrukte prijs. Ze zijn
nog steeds 2-talig maar de volgorde
veranderde: in Wallonië met de tekst in
Frans-Nederlands, in Vlaanderen met de
tekst Nederlands-Frans.
Eentalige visverloven zien we pas vanaf 1970
(Frans of Nederlands naargelang uitgereikt in

Wallonië of Vlaanderen), dit naar aanleiding
van de eerste grote aanpassing van de
grondwet en de taalwetgeving.
Met de overgang van de bevoegdheid over
de riviervisserij van de Belgische staat naar
de Gewesten (1988) zien we een paar grote
veranderingen. De typische zwart-witte
vergunningen verdwijnen en de visverloven
blijven natuurlijk wel 1-talig. Op de ene staat
vanaf dan "Vlaamse Gewest", op de andere
"Région Wallonne".
En er is ook nog het Brussels Gewest,
hiervan worden er slechts heel weinig
afgeleverd, diverse bronnen spreken van
enige tientallen per jaar, het gaat uiteindelijk
maar om het vissen in een bepaalde strook
van het Kanaal Brussel-Vilvoorde. Deze
vergunningen zijn dan ook erg moeilijk te
vinden voor de verzamelaars! De eerste
Brusselse vergunning had overigens een
eenvoudige opdruk "Valable uniquement
dans la region Bruxelloise" op een klassieke
Belgische Franstalige vergunning.

De zeldzame Brusselse vergunning met
opdruk uit 1988
In 1989 zien we als visvergunning een vrij
eenvoudig kaartje met een viszegeltje waar
de prijs op staat. Nadien wordt dit zegeltje
vervangen door een voorgedrukte prijs.
Vanaf 1994 zien we dan de vergunning in de
vorm van een overschrijvingsformulier
(eigenlijk gewoon een bewijs van betaling
zoals
gebruikelijk
bij
gewone
overschrijvingen), in het vak "omschrijving"
staat ondermeer dan het jaartal.
Vanaf 2000 is er opnieuw een verandering,
de verloven worden nu afgeprint in het
postkantoor op een deels voorgedrukt
document, het ontwerp op de (geplooide)
voorzijde zal nog een paar keer veranderen.
Bijzonderheden:
Op de oudste vergunningen moesten een
aantal persoonsgegevens ingevuld worden,
sommige zijn normaal (naam en woonplaats
bijv.), andere gevraagde gegevens doen dan
weer de wenkbrauwen fronsen. Van 1899 tot
ca 1922 moesten bijvoorbeeld aanvullend
worden ingevuld voor de vergunninghouder:
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beroep, ouderdom, baard en/of snor, kleur
van de ogen, haarkleur en eventueel
bijzondere kenmerken.
Gelukkig volstonden nadien gewoon de
naam, het adres, geboortedatum en –plaats.
Tegenwoordig heeft men met het nummer
van je elektronische identiteitskaart meteen
alle nodige gegevens. Het is ondertussen ook
mogelijk een visverlof aan te schaffen via
internet.
Van de eerste visverloven tot ca. 1940
bestaan
er
ook
uiterst
zeldzame
specimenboekjes per jaar. Zulk een boekje
bevat voorbeelden van alle verschillende
visverloven van een jaar, compleet met
afscheurstrookje enz. Op elk verlof staat de
opdruk SPECIMEN. Deze boekjes werden
verzonden
aan
diverse
controlerende
instanties (bos-, visserij- en veldwachters)
zodat ze wisten hoe het visverlof er voor dat
specifiek jaar uitzag.

2007! Als er al schommelingen zijn dan zijn
deze meestal eenvoudig te verklaren, de
grote stijging in 1937 en 1938 kwam er na
een fikse prijsdaling van de visverloven in
1936. De laatste jaren zien we terug een
stijging
in
Vlaanderen,
het
gratis
jeugdvisverlof is daar niet vreemd aan. De
verbetering van de waterkwaliteit in de
openbare waters helpt natuurlijk ook!
Wat aantallen van vroeger voor België:
1908 : 100.000 stuks
1932 : 133.624 stuks
1933 : 122.822 stuks
1934 : 104.450 stuks
1937 : 127.996 stuks
1938 : 128.310 stuks
Vlaanderen
2001 : 68.458 stuks
2007 : 61.043 stuks
2009 : 60.956 stuks
2012 : 62.577 stuks
Wallonië
2006 : 59.489 stuks
2007 : 60.404 stuks
Overzicht wetten op de riviervisserij in
België

Tweetalig visverlof uit 1920
De gewone voorraadboekjes gebruikt door de
post zagen er identiek uit, alleen zaten er in
elk boekje slechts 1 type vergunning.
Per type had men dus een apart boekje met
daarin een aantal blanco exemplaren om te
gebruiken. De vergunning werd na invulling
eruit gescheurd en een deel (het bewijs van
aflevering) bleef zitten in het boekje.
Op veilingen ziet men deze losse bewijzen
soms aangeboden worden als visvergunning,
maar feitelijk zijn dit dus slechts de dubbels
ervan die in het postkantoor bleven. De
vraagprijzen zijn vaak erg hoog, maar dat
heeft dan te maken met het feit dat tot 1923
de postzegel juist op dit dubbel werd geplakt
en afgestempeld, interessant voor de
marcofilie weet je wel… (zie voorbeeld van
1910).
Hoeveel visverloven werden er verkocht?
Wie onderstaande cijfers bekijkt ziet dat er
relatief
weinig
vergunningen
worden
verkocht, en dat het totale aantal voor Belgie
over een lange periode relatief weinig
schommelt. We zien zelfs dat het totale
aantal voor 1933 bijna hetzelfde is als voor
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Onderstaande lijst is verre van volledig, het
zijn slechts de voornaamste wetten. Er zijn
nog tal van andere wetten en besluiten die
zaken
regelen
zoals
sluitingstijden,
aanpassing van de prijzen van de
visverloven, beschermde vissoorten, enz
1. Het verdrag van 19 april 1839 betreffende
de visserij en de vishandel
2. Reglement van 20 mei 1843 ter
uitvoering van artikel 9 van het verdrag
van 19 april 1839
3. De wet van 19 Januari 1883 op de
riviervisserij
4. De wet van 5 Juli 1899 tot wijziging van
de wet van 19 Januari 1883 op de
riviervisserij
5. Koninklijk Besluit van 31 mei 1913 tot
uitvoering van de wetten op de
riviervischvangst. Omzendbrief van 9 juli
1913.
6. Artikel 29 van de wet van 10 Augustus
1923 tot wijziging van de wetten op de
zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek- en
successierechten
7. Riviervisserij. Wet van 30 januari 1924
8. Het koninklijk besluit nr 232 van 26
December 1935 houdende wijziging van
de wet op de riviervisserij

9. Riviervisserij. Wet van 13 maart 1936.
10. De wet van 1 Juni 1937 waarbij de wet
van 19 Januari 1883, gewijzigd bij de wet
van 5 Juli 1899, wordt aangevuld.
11. De wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
: omvat de volledige herziening,
modernisering en vervanging van de
oude wet uit 1883, oprichten van de
Provinciale Visserijcommissies en het
Visserijfonds
12. Staatshervorming
van
1970,
de
Bijzondere wet van 8/8/1980 tot
hervorming der instellingen, de latere
aanpassingen
van
de
Grondwet,
overdrachten van bevoegdheden in 1988,
enz

Literatuur
1. Het visserijfonds…reeds een kwarteeuw.
Bestuur van Waters en Bossen.
D/1980/1383/3. 96 p.
2. De visbestanden in Vlaanderen anno
1840-1950 (IBW 2003)
3. Vademecum van de Vlaamse Hengelaar
(V.V.H.V.)
4. Vislijn
magazine + in bijlage de
folder "Vissen volgens de wet" : elk jaar
gratis verkrijgbaar bij het aanschaffen van
een visverlof
5. Talloze andere publicaties aangaande de
visserijwetgeving in Belgie : zie hiervoor
de lijst van Belgisch Nederlandstalige
hengelsportpublicaties uitgegeven door
de
Vereniging
van
Hengelsport
Verzamelaars
Jean-Paul Ceulemans

Enkel visverlof uit 1941


Samenwerking
Keith Elliott is de hoofdredacteur van Classic
Angling, een Engels blad dat elke 2 maanden
verschijnt. Er werken veel bekende
hengelaars en auteurs aan mee. Het leek ons
een goede zaak om de mogelijkheden tot
uitwisseling van artikelen eens te bezien.
Wij hebben, als klein landje -ook op het
gebied van de hengelsport- best veel te
bieden. En sommige artikelen in C.A. zijn ook
voor onze lezers mogelijk interessant.
Kortom: we willen hier graag eens verder
over nadenken en ideeën uitwisselen. Lezers
die hier belangstelling voor hebben worden
van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken.
Lezers die over een goede kennis van de
Engelse taal beschikken zijn zeer welkom.
Wie selecteert uit C.A. interessante zaken
voor ons lezerspubliek? Gedachten en
suggesties zijn zeer welkom.
Graag willen we lezers uitnodigen bijdragen
te leveren aan ons blad; als we er al aan
denken om 2 keer per jaar ons blad te laten
verschijnen dan is een van de voorwaarden:
voldoende relevante copij. We hebben
gelukkig een aantal trouwe –en zeer
gewaardeerde- schrijvende leden, maar de
hoeveelheid copij zou voor een halfjaarlijkse

uitgave wat constanter moeten zijn. Ook
mogen we niet de ogen sluiten voor de
ontwikkelingen op digitaal gebied; mogelijk
worden we soms door de techniek ingehaald
en hebben we over een aantal jaren een
andere -constante- formule gevonden.
In Maurik zag ik de Rotterdamse
Hengelaarsvereniging die 4 maal per jaar een
mooi blad uitgeeft. Dat vraagt de nodige
inspanning en kost beslist relatief veel
(contributie)geld, maar ze houden vol. Een
compliment waard. Tegelijkertijd zag ik het
blad van de Doetinchemse Hengelaarsvereniging (De Rietvoorn). Daarin las ik hoe
na rijp beraad is besloten op digitaal over te
gaan. Uit eigen ervaring weet ik dat de
Zwolse Hengelaarsvereniging een aantal
jaren terug noodgedwongen besloot haar
verenigingsorgaan op te heffen. Te weinig
copij, te hoge kosten... Er is nu een website
met basisinformatie.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd
proberen we toch ons blad "in de lucht" te
houden en zoeken naar creatieve manieren
om dat te realiseren. Bovenstaand heeft u er
iets over kunnen lezen.
Harry Kelly
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Het plezier van de eenvoud
Alles
kan
altijd
geavanceerder
en
gecompliceerder. En soms is dat nuttig. Maar
een combinatie van doordachte eenvoud en
degelijkheid kan wat mij betreft ook
onweerstaanbaar zijn. En zeker in de
plezierige vormgeving uit de jaren vijftig en
zestig. Geen wonder dat ik altijd opgewekt
word als ik mijn ABU 1750A reeltje weer eens
tevoorschijn haal.

De ABU 1750 werd voor het eerst uitgebracht
in 1964. Het was een vrij simpel reeltje, maar
het was goed gemaakt en het had voor het
werpen de twee belangrijkste technische
eigenschappen die ook de duurdere
werpreels van die tijd, zoals de ABU
Ambassadeurs, bezaten: een vrijloopmechanisme, waardoor de hendel tijdens de
worp niet meedraaide, en een centrifugale
rem, die in combinatie met de asdrukregelaar
het werpen van 'vogelnestjes' hielp
voorkomen. Een jaar na de introductie, in de
loop van 1965, werden er nog een paar
kleine verbeteringen aan het binnenwerk
aangebracht: de tandwielen van de
lijnverdeler kregen een schuin gestoken
vertanding in plaats van een rechte, en de
constructie van de spoel werd versterkt met
aluminium ringetjes. Die kleine wijzigingen
waren voor ABU kennelijk toch belangrijk
genoeg om de naam van het reeltje te
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veranderen van 1750 in 1750A. Deze 1750A
bleef daarna in productie tot en met 1978.
Ik kocht mijn exemplaar in januari 1978 bij
Ronald Fenger in Rotterdam. Het moet me
toen ongeveer 60 gulden gekost hebben. Een
ABU Ambassadeur 5000 reel viel toen met
dik 140 gulden ruim buiten mijn budget, maar
mijn aankoop was toch zeker geen 'tweede
keus'. De eenvoud van het model sprak me
aan en door die eenvoudige constructie was
de 1750A bovendien kleiner, handzamer en
een derde lichter dan een Ambassadeur reel,
wat ik een voordeel vond. En het was
natuurlijk ook een heel mooi reeltje. Wat gaat
er dan aan zo'n aankoop vooraf? Er wordt
gewikt en gewogen en vooral ook veel
gefantaseerd, over wat je er allemaal mee
zou kunnen doen en hoe fraai en succesvol
dat wel niet zou uitpakken. Mij stonden vooral
twee dingen voor ogen: pluggen werpen naar
snoek en vissen met een drijvende lijn en een
levend visje (waar toen nog niets mis mee
was). Voor dat doel kocht ik er een spoel
Berkley Crusader gevlochten nylon lijn bij dyneema lijnen kwamen pas veel later op de
markt - en een blikje Mucilin lijnvet.
Als hengel had ik zelf een baitcaster
gebouwd: een losse ABU-pistoolgreep,
waarin een eendelige holglas blank met een
aluminium bus kon worden vastgedraaid. De
blank was een wat ingekorte Conolon
spinblank en na afbouwen bleek het optimale
werpgewicht rond de 20 gram te liggen.
Prima voor de pluggen die ik gebruikte - ABU
HiLo's en wat lichtere Heddon River Runt
Spooks. Een korte baitcaster (de mijne was
twee meter) was natuurlijk minder geschikt
voor het vissen met levend aas dan een veel
langere hengel, maar de lichtheid van het
spulletje maakte veel goed en de
belangstelling van voorbijgangers voor zo'n
ongewone uitrusting - het was eind jaren '70
en ik woonde op een dorp - was ook wel
aardig. De drijvende lijn in camouflagekleur
werkte trouwens fenomenaal: die liep over
alle groene oppervlaktetroep heen en
verraadde keurig de plaats waar een snoek
na aanbeet je drijvertje in de diepte
verborgen hield.
En dan het drillen met zo'n reeltje. Niks geen
slip, maar allemaal 'duimwerk'. Als je een
aanslag kreeg met kunstaasvissen, was je op
hetzelfde moment meteen druk in de weer,
maar na een aanbeet op levend aas kreeg je

eerst volop de tijd om in spanning te raken en
je zenuwachtig te maken. Voorover reiken,
lijn bijna strak draaien en vervolgens moed
verzamelen om aan te slaan. En dan maar
hopen dat alles onder controle te houden was
en goed zou aflopen. Soms was er het
dappere rukken van een overmoedig
maatsnoekje, maar soms ook gebeurde er na
de aanslag even helemaal… niets. Vast aan
een stronk? Een autoband? Een taai matras?
Maar dan toch een taai matras dat begon
terug te trekken! Ik heb maar weinig
herinneringen aan de strijd die zich daarna
voltrok, waarschijnlijk omdat ik helemaal

overgeleverd was aan de adrenaline en er
van kalme waarneming geen sprake meer
was. Ik werd me soms pas weer bewust van
mezelf door het trillen van mijn knieën in mijn
broekspijpen als de snoek eenmaal veilig op
de kant lag. Vis mooi ingebed tussen de
klaver en de boterbloemen, hengel met
reeltje ernaast, even rechtop uitblazen en
genieten van het tableautje. En dan
behoedzaam
terugzetten
en
tevreden
nagenieten. Het plezier van de eenvoud.
Hans van der Pauw
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My good old ABU 55
Kwamen in een vorig artikel de Jack Hilton
karperhengels aan bod, dan hebben we het
nu over iets anders. Op een werphengel
hoort nu eenmaal een molen en wat dat
betreft heeft het Zweedse ABU een
ongelofelijke reputatie. Waren in de jaren 7580 vooral de groen-witte ABU’s Cardinal 33
en 44 erg populair in onze lage landen, dan
was er nog meer moois te koop vanuit
Zweden. Wat te denken van de zwarte
Cardinals 54, 55 en 57 die vooral in
Engeland, als bakermat van de karpervisserij,
immens populair waren? Later verscheen er
ook nog een wondermooie kleine 52. Zijn er
ooit mooiere molens gemaakt dan de 50serie van ABU? Smaken verschillen, maar
waar iedereen het over eens is: het is
kwaliteit. Gebouwd voor een levenslang
gebruik.

De ABU Cardinal 55
Vandaag bespreken we de populaire ABU
cardinal 55 uit de periode 1978 tot 1982.
Het eerste wat opvalt wanneer je de
diepzwarte molen bekijkt, is de uiterst strakke
vormgeving. Elk detail is overdacht en er zijn
geen
onnodige
(lees
moderne)
overbodigheden te vinden. De vormgeving is
zeker niet verouderd naar hedendaagse
begrippen. Alle lijnen lijken vloeiend in elkaar
over te lopen. De slingergreep is desgewenst
omzetbaar van links naar rechts in
tegenstelling tot de modellen uit de 150-serie
(types 152-154-155-157) waar dit niet
mogelijk is.
De ABU 55 is geen echte lichtgewicht met
zijn 397 gram (ter vergelijking: een Mitchell
300 pro uit dezelfde periode weegt toch ook
370 gram en een vergelijkbare Penn
spinfisher 450SS,die echter een volledig
aluminium spoel heeft, 445 gram ). Daar
hebben moderne lichte molens toch geen
concurrenten aan.
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Het molenhuis, de rotor en het zijdeksel zijn
gemaakt van aluminium en voorzien van een
uiterst degelijke zwarte laklaag. Corrosie aan
het huis komt dan ook vrijwel niet voor. Zelfs
filiforme corrosie (= hardnekkige corrosie die
doorkruipt onder de laklaag) is zeer zeldzaam
waar te nemen op deze 35 jaar oude molens.
Dit komt waarschijnlijk ook omdat deze
compacte molen vrijwel nooit aan zee werd
gebruikt – zout is een geducht tegenstander
bij ontstaan van dit fenomeen. In de periode
1980 was er wel meer op de markt in een
kleurcombinatie zwart/goud – denk maar aan
o.a. de Optonic beetverklikkers en de Mitchell
300 pro. Noem het maar de “John player
special” periode.
De beugel is gemaakt van RVS veerstaal en
in combinatie met 2 RVS beugelveren quasi
onverwoestbaar. Bij ABU koos men voor de
oplossing met 2 in plaats van 1 beugelveer
om het euvel van een haperende beugel te
vermijden. De beugel springt met het geluid
van een dichtslaande brandkastdeur toe.
Trefzeker, keer op keer.
De met een drukknop te verwijderen
overkapte spoel, is volledig gemaakt van
kunststof en dat was in die jaren eerder
ongewoon. Het materiaal van de spoel is
POM. (ook Delrin of Polyacetaal geheten).
Dat was in die tijd een relatief nieuwe
thermoplastische kunststof. Voordeel was
zeker het lage gewicht, de maatvastheid bij
vervaardiging van onderdelen en het mooie
uiterlijk,in dit geval in combinatie met de
goudkleurige
opdruk.
Nadeel
is
de
uiteindelijke gevoeligheid voor inwerking door
het UV-licht (verbrossing en verkleuring) en
de nadien optredende scheurgevoeligheid.
Vooral als de spoelen ouder worden kunnen
ze breken, hierbij is dan tevens één van de
nadelen van de molen genoemd. Het is een
bekend feit dat de spoelen uiteindelijk
breken/stukspringen door verbrossing. De
originele spoelen ondervullen met rotvrij
garen i.p.v. nylon of de originele ABU
kunststof opvulring gebruiken, helpt de
spanning van opgespoeld nylon op de
spoelen te verminderen en verlengt hun
levensduur. Ook in de winterperiode, als men
niet vist, de nylon van de spoel halen verlengt
de levensduur. Breekt de spoel dan toch
(uiteindelijk) dan zijn er gelukkig alternatieven
in de vorm van nieuwe aluminium spoelen die
(via eBay internet) nog te koop zijn. Voor het
geringe gewichtsverschil en de prijs van +/-

30 EUR moet je het zeker niet laten.
Originele (gebruikte) kunststof spoelen zijn
soms ook nog op eBay te vinden.
De spoelcapaciteit van de standaard spoel is
290 meter 0.25 mm en 200 meter 0.30 mm.
Dat geeft tevens ook de ideale lijndiktes aan
voor deze molen.
De slingergreep is omzetbaar van links naar
rechts. Deze constructie is na verloop van tijd
niet geheel spelingsvrij. Reden daarom dat
de axiaalspeling die kan optreden door mij
wordt
opgeheven
met
nauwkeurige
dikteshims (dikterondsels), of nog beter: ik
maak op de draaibank gewoon een stel verse
nauwkeurige bronzen busjes met nauwere
toleranties.
Centraal in de rotor van de molen zit één
degelijk kogellager. Het molenhuis zelf heeft
verder de reeds genoemde 2 sinterbronzen
busjes als lagering voor de hoofdas. Simpel,
doeltreffend en uiterst probleemloos, ook na
35 jaar intensief gebruik! Ik vraag me ernstig
af waarom in moderne molens perse
minstens 10 kogellagers moeten zitten en
dan zijn die dingen nog na 3 seizoenen vaak
versleten. De moderne wegwerpmaatschappij
zeker?
De circlips, die het kogellager op zijn plaats
houdt, is het enige onderdeel van de molen
dat kan roesten in (zee)water. Dus steeds
even invetten bij montage.
Vergeet nooit dat het standaard gemonteerde
kogellager niet waterdicht maar alleen
stofdicht is (dit wegens de metalen
afdichtingsplaatjes).
Dus
nooit
reinigen/onderdompelen in een detergent om
vetresten/vuil te verwijderen bij een groot
onderhoud. Het detergent lekt binnen in het
lager en spoelt het smeervet weg of tast het
aan.
Ik
borstel
zelf
de
interne
molenonderdelen steeds af in een bakje met
white spirit en laat het hoofdlager absoluut
ongemoeid. Wel opletten met de slipknop,
antiretourknop en kunststof greepje van de
slinger: deze kunnen een weinig wit uitslaan
bij reiniging met white spirit en dat pas na
afdrogen. Is wel even schrikken als dit je voor
het eerst overkomt. Eenvoudig te verhelpen
door slechts kort af te wassen en daarna
direct goed af te drogen en in te spuiten met
siliconenspray.
De slingergreep vereist enige aandacht : de
inwendige zeskant waarmee deze op de
hoofdas zit gefixeerd,lubbert uit na verloop
van tijd, enige oplossing is vervangen door

een andere (nieuwe) slingergreep. Ook de
slinger steeds stevig aandraaien met de
bijhorende gekartelde bout vermindert de
kans op dit probleem. Er bestaat ook een
slingeruitvoering met twee platte kanten op
de hoofdas, deze heeft dit hardnekkig
slijtageprobleem niet. (De 150 serie van ABU
heeft dit probleem niet omdat de slinger hier
rechtstreeks in het hoofdtandwiel wordt
gedraaid. De slinger is hierbij niet omzetbaar
naar de andere zijde.)
In het molenhuis vinden we het hart van de
molen: een bronzen hoofdtandwiel en een
chroomnikkelstalen wormwiel. Aan deze
constructie dankt de 55 zijn zijdezachte,
spelingsvrije en toch krachtige loop. Dit
geheel is bij normaal gebruik en onderhoud
onverslijtbaar. Wisten we veel in die tijd dat
die dingen zo enorm goed waren...
Demontage en montage van de onderdelen
kan met eenvoudige gereedschappen, een
gevolg van de simpele goed doordachte
opbouw van het geheel. Het originele ABUsleuteltje bewijst hier goede diensten.
Verder is er een kunststof hulptandwiel dat
via een ingenieuze gleuf zorgt voor een
mooie gelijkmatige opspoeling van het nylon.
Voor een molen uit de jaren '80 is de
opspoeling zeker mooi
evenwijdig te
noemen. Wat de molen doet met het
superdunne moderne dacron weet ik niet. Het
lijkt me niet aan te raden dit te gebruiken
wegens de kunststof spoelen.
De antiretour bestaat in twee versies:
zachtratelend en volledig geruisloos. Deze
laatste ingenieuze versie, die gemonteerd is
vanaf 1980, heeft wel een grote terugslag en
grijpt dus minder direct aan. Ik prefereer
persoonlijk de oudste "ratelende" versie.
De achterop het molenhuis te bedienen slip
van de molen heeft een goede reputatie.
Toch vereist deze wat zorg bij de
onderhoudsbeurten. In de loop van de jaren
heeft vooral mijn vismaat Jos Van Springel uit
Geel heel wat getest en talloze verbeteringen
aangebracht. Hierbij een overzicht:
Allereerst geeft polijsten van de metalen
veerstalen plaatjes in de slip zeker goede
resultaten. Dit kan op een vlakke ondergrond
met zéér fijn schuurpapier. De beste methode
is gewoon het schuurpapier op een mooi
vlakke ondergrond te leggen, hierop het
veerstalen plaatje dat met de top van de wijsof middelvinger zachtjes wordt neergedrukt.
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We beschrijven dan kleine cirkelvormige
bewegingen om aldus tot het vereiste
resultaat te komen. De originele zwarte
slipschijven uit frictiemateriaal worden ook
zeer fijn opgeschuurd (ook minimum korrel
1200 of fijner) en ik smeer ze persoonlijk een
weinig in met grafietpoeder (met de nadruk
op weinig). Dat geeft zeker verbetering t.o.v.
de standaard setting. Zeker de slipschijven
niet insmeren met vet of olie of er lukraak
grafietpoeder tussenstrooien. Dit vermindert
sterk de goede werking.
We hebben ook proeven gedaan met zuiver
teflon schijven (goede slipwerking, doch te
weinig doseerbaarheid van de slip).
Ook het plaatsen van moderne "carbontex"
slipschijven deed het niet echt geweldig in de
molen. Idem: te weinig doseerbaarheid.
Vilten schijven waren een andere oplossing
dachten we; ook deze waren helemaal geen
lang leven beschoren als je de slip eens goed
toedraaide en een karper besloot deze eens
te testen. De prullenmand in ermee...
Uiteindelijk kwamen Jos en ik tot het plaatsen
van taaie leren slipschijfjes voor het bekomen
van een boterzachte goed doseerbare slip
(voor de geïnteresseerden diam. 18 mm centraal 10 mm – dikte zeer belangrijk: exact
1 mm). De schoenmaker begreep er niets
van: waarom kwam ik steeds vragen naar
diverse stukjes leer?
Als laatste verbetering kan de interne
ratelveer van de slip een weinig schuin
weggeplooid worden om een beter opstarten
van de slip te bekomen.
Ok, uw interesse is gewekt en we willen een
ABU 55 kopen bvb op de beurs: waar letten
we op?
- Eerst de algemene staat: beschadigingen
aan huis of lak?
- Laklaag specifiek op de molenvoet kan je
veel vertellen over het gebruik.
- Het bouwjaar staat bij ABU op de
binnenkant van de molenvoet (bv 800600 –
dit betekent : 80=1980 06=maand juni 00=
dag, in dit geval : in de loop van de zesde
maand)
- Verkleuring van de spoel en het kunststof
greepje. Een witte waas duidt op lange
blootstelling aan UV licht. Dit is niet goed
voor de spoel i.v.m. verbrossing en ziet er
ook niet uit. Kan visueel wat weggewerkt
worden met siliconenspray of speciale
producten
uit
de
autowereld
om
kunststofbumpers op te kuisen. Of hou
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rekening met een meerkost voor een nieuw
aan te schaffen aluminium vervangspoel (via
internet)
- Haarscheurtjes in de spoel (bovenop, vlak
naast de RVS drukknopring) – deze duiden
op een mettertijd te verwachten breuk.
- Beugeloverslag testen. Wegens de 2 veren
moet dit zeker probleemloos gaan.
- Inspectie van de werking van de antiretour –
er bestaan 2 types – zie hierboven.
- Slinger inspectie (is de inwendige zeskant in
goede staat? – hiervoor moet men de slinger
even los nemen van de molen voor nader
nazicht). Hoe is de axiale (zijdelingse)
speling?
- Draait de molen soepel en slagvrij?
- Manueel testen van de slip en slipratel en
tevens zien of de spoel slagvrij draait (is de
centrale as niet krom? Dit komt gelukkig
weinig voor door de dikke degelijke uitvoering
van de as)
- Is de spoel nog verwijderbaar met de
drukknop?
Soms
blijken
spoelen
onverwijderbaar te zijn (wegens een
gebroken veertje in de spoel)
- Zijn de stickers op de beide zijkanten van
het molenhuis nog aanwezig (en identiek) en
in goede staat ?
- Uiteindelijk de prijs: een slechts weinig
beschadigd, mooi exemplaar betaal je
gemiddeld nog 75 tot 125 EUR. Voor echt
gave exemplaren in de doos een merkbaar
hogere prijs.
Geef nu toe, voor een klein handvol Euro’s
een echte Zweedse schone in huis halen...
dat laat je toch niet staan? Ik in ieder geval
niet!
Ignace Van de Wiel
optitech@telenet.be


TE KOOP – TO SELL – ICH
VERKAUFE – JE VENDS
Ik verkoop een dertigtal vliegvisreels van mijn
verzameling.
Het gaat vnml. om Hardy’s van het
Lightweighttype, maar ook Perfect en
Marquis.
Lijst op aanvraag te bekomen.
Alles in één koop aub.
Elk ernstig bod wordt onderzocht.
hugo.martel@skynet.be
www.hugomartel.be

Een eigen “visscherijmuseum”
Een Goudse verzameling oude visspullen voor het voetlicht.
Een ware verzamelaar zal je te allen tijde
graag deelgenoot willen maken voor de
passie van zijn o.m. recentelijk aangeschafte
zeldzame objecten. Het wordt echter al snel
een stuk lastiger als men de bewuste
persoon vraagt naar zijn achterliggende
motieven om een dergelijk omvangrijk en
tevens ook kostbaar project gestalte te
geven. Om voorts maar helemaal te zwijgen
over een heldere toelichting, volgens welke
criteria hij te werk gaat om sommige zaken al
dan niet in zijn collectie op te nemen.

Geïnterviewd
weekblad

voor

een

plaatselijk

In mijn geval voelde ik reeds als kind de
behoefte om vooral ook veel te lezen over
mijn grote passie, de hengelsport. Begrijp me
niet verkeerd, ook in dit prille stadium deed ik
niets liever dan met een hengel langs de
waterkant vertoeven. Daarnaast echter vond
ik het ook geweldig om te kunnen lezen over
mijn uitverkoren hobby. Het gaf mijn visserij
een stukje meerwaarde om als leergierige
knaap mee te kunnen profiteren van de
geweldige
kennis
van
bekende
hengelsportauteurs zoals Jan Schreiner,
Hans van Onck en Cor van Beurden. Vanaf
een iets later tijdstip moet ik, als aankomend
karpervisser, zeer zeker ook de namen van
Jan B. de Winter en Rini Groothuis
toevoegen aan voornoemd rijtje van illustere
grootheden. Vanaf het begin van de jaren
tachtig begon ik serieus aardigheid te krijgen
in het verzamelen van zoveel mogelijk
Nederlandstalige
hengelsportboeken
en
kocht ik nagenoeg alles wat ik maar voor een
redelijk bedrag te pakken kon krijgen. Vanaf
het moment dat Engelse invloeden vanuit de
karpervisserij
een
stevige
voet
op
Nederlandse bodem kregen, kwamen daar
ook nog eens boeken bij van o.a. Denys
Watkins-Pitchford (BB), Richard Walker, Jack

Hilton, George Sharman, Rod Hutchinson en
uiteraard meester-verteller Chris Yates.
Nochtans bevond de echte verzamelwoede
zich nog in een sluimerstadium en bleef alles
alsnog vrij beperkt tot genoemd stapeltje
hengelsportboeken.
In deze periode kreeg mijn karpervisserij wat
meer vorm en volgens beproefd recept begon
ik met het aanleggen van een zgn. logboek
waarin nauwkeurig melding werd gemaakt
van alle gevangen karpers, incl. foto’s en
uitgebreide vangstgegevens. Teneinde dit
logboek verder te verfraaien kregen ook mijn
spontaan neergepende visavonturen, zoals
destijds beleefd aan de oevers van menig
Gouds viswater, een plaatsje in dit logboek.
Uiteindelijk resulteerde dit alles in de
publicatie van het jubileumboek t.g.v. het 75
jarig bestaan van GHV “Vischwaterpachting”.
De VWP heeft altijd een zeer prominente rol
in mijn leven vervuld, in het begin slechts als
“leverancier” van goed viswater, later werden
de banden nog wat vaster aangehaald
middels een bestuurlijke loopbaan van in het
totaal bijna twintig jaar. Daarna besloot ik dat
het mooi was geweest om me vervolgens wat
meer te gaan richten op de beschrijving van
de Goudse hengelsporthistorie.

Een uit de hand gelopen hobby?!
Het zal een dikke tien jaar geleden zijn dat ik
een vast omlijnd plan voor ogen kreeg om
serieus te gaan beginnen met het opzetten
van een collectie oude hengelsportmaterialen. Naast een aardig stapeltje
hengelsportboeken was ik als verwoed
karpervisser, tevens in het trotse bezit van
een aantal mooie glasstokken van meestal
Engels fabricaat. Hengels die door de jaren
heen hun goede diensten hadden bewezen,
maar die nu toe waren aan een welverdiend
ereplekje aan de wand van een speciaal voor
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dit doel leeggeruimde slaapkamer. Ook het
schrijfbureau en mijn boekenkast vonden er
hun definitieve plaats, evenals mijn sinds jaar
en dag gebruikte en gekoesterde Mitchellwerpmolens. Alles met elkaar kan dit gezien
worden als de start van mijn collectie “oude
visspullen”, goed beschouwd dus een hobby
binnen een hobby. Van meet af aan had ik
hierbij een vrij vastomlijnd doel voor ogen met
betrekking op de spullen die ik graag in deze
ruimte wilde gaan onderbrengen. Het
moesten allemaal zaken worden die ik als
klein ventje zelf had gezien en heimelijk had
bewonderd langs de waterkant. Het was de
uitrusting geweest van de oude ervaren
hengelaars van weleer die hun simmen in het
slootje van mijn jeugd hadden uitgeworpen.
Deze oude rotten in het vak, alsmede al hun
hengelgerei van zo’n kleine halve eeuw
geleden hadden hun uitwerking niet gemist
en een diepe blijvende indruk in mijn ziel
achtergelaten. Het waren dus vooral deze
visspullen die op mijn netvlies geëtst stonden
en welke dus thans verzameld dienden te
worden. Een uitrusting dus die in hoofdzaak
bestond uit natuurlijke materialen zoals zink,
koper, hout, riet en bamboe!
Zink werd meest gebruikt voor de
vervaardiging van diverse vormen van
aasopslag zoals snoekketels, madenhoorns
en maden- of wormendozen. Koper was bij
uitstek geschikt voor zalm- en snoekreels
omdat dit materiaal onder zware spanning
niet
vervormde,
ook
de
duurdere
wormendozen zie je soms in een koperen
versie. Hout was er vooral voor de schier
oneindige reeks van simmen- of tuigenrekken
in diverse uitvoeringen. Gaan we nog verder
terug in de tijd dan vinden houten kanissen,
wormenbakken
en
Nottingham-reels,
alsmede hengels gemaakt van meest
zwaardere houtsoorten zoals greenheart en
hickory. Riet en bamboe vonden hun
toepassing hoofdzakelijk in de vroege
hengelindustrie, evenals in de vervaardiging
van creels (rieten vismanden) en de destijds
immens populaire rieten kanissen voorzien
van één of meerdere laden onder de zitting.
Ons nationale symbool van de zittende
brasemvisser met bamboehengel in de
knuisten, spreekt in dit geval haast voor
zichzelf. Het kogelharde en dus duurdere
tonkin werd aangewend voor de fabricage
van eersteklas splitcane hengels. Een wandje
met uitsluitend hangende splitcanestokken
vormt dan ook een uiterst decoratief geheel in
elke ruimte gevuld met oud hengelmateriaal.
Daarnaast valt te denken aan een select
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groepje werpmolens voorzien van halve
beugel uit de beginperiode. Tevens zijn veel
verzamelaars erg gecharmeerd van oud
kunstaas zoals rubberen kunstvisjes (Flopy,
Plucky), koperen lepels van Heinz of
Stickling, Hardy devons en/of de alom
geprezen Pezon et Michel spinners. Zeer tot
de verbeelding sprekend zijn ook de oude
ingebonden
jaargangen
met
hengelsportbladen van weleer, te denken valt
aan bladen van De Sportvisser, Piscator, De
Nederlandsche Hengelsport en als klapper
De Hengelsportwereld. Tot slot wil ik u nog
wijzen op de diverse prijsbekers, medailles,
insignes en lauwertakken van de oude
concoursvissers en baarscolleges van
weleer. In een authentiek medaillekastje
vormen zij met elkaar een sieraad aan de
wand om nog maar te zwijgen over de
geheime
wens
van
welhaast
alle
verzamelaars: een antiek clubvaandel van uw
eigen plaatselijke visvereniging!

De Goudse visclub IPIVI (Ik Pik Iedere Vis
In) omstreeks 1925
Intussen zal het de aandachtige lezer niet zijn
ontgaan, dat de wanden van mijn eigen
“museum” al dusdanig zijn gedecoreerd met
oude visspullen zodat er thans wat strengere
normen gehanteerd dienen te worden. Hierbij
geldt dat kwaliteit altijd voor kwantiteit moet
komen, zowel in uw eigen belang als dat van
uw portemonnee en de huiselijke vrede…
Veel zal echter afhangen van de beschikbare
ruimte en de financiële armslag van de
aspirant verzamelaar. Het zal u thans ook wel
duidelijk zijn dat een dergelijke beperkte
opzet zeker niet mijn idee van verzamelen is.
Met het bijeen brengen van een grote
diversiteit aan visspullen had ik slechts één
doel voor ogen, nl. het reconstrueren van een
sinds lang vervlogen tijdsbeeld van de
hengelsport waarin alles nog zo heerlijk
ongekunsteld was. Een dergelijke lange rij
hengelaars met pet en lange regenjas, vanaf
de houten kanis scherp turend naar hun
lange brasempen… Ik weet niet hoe het u

dan vergaat, maar deze vertrouwde beelden
roepen bij mij altijd een gevoel van
geborgenheid op!
Een veelheid aan oude visspullen hoeft zeker
ook niet direct beelden van oorlog, chaos of
andere narigheid teweeg te brengen. Zolang
het gezonde verstand maar blijft zegevieren
en de trotse verzamelaar terugfluit naar de
realiteit zodra één en ander dreigt te
ontsporen.

dat immer had gelegen op het verkrijgen van
oude visspullen werd langzaam maar
onmiskenbaar van ondergeschikt belang.
Zodoende
kwam
de
focus
steeds
nadrukkelijker te liggen bij het vergaren van
zogenoemde “platte zaken”, zoals een
bevriende collega verzamelaar het eens
sappig uitdrukte. Hij doelde daarbij vooral op
oude originele documenten zoals bijv.
Reglementen.
Posters,
Archiefstukken,
Snoekacten, Catalogi, Proclamaties etc., mits
uiteraard vallend binnen het kader van de
Nederlandse hengelsport. Aldus vertaald
naar mijn eigen collectie, dus meer specifiek
die platte zaken welke rechtstreeks van doen
hebben met de Goudse hengelsport.

Twee vrij schaarse hengelsportboekjes uit
mijn collectie
Met uw goedvinden wil ik thans nog even
teruggaan naar de publicatie van mijn
jubileumboek in het jaar 2001. Naast de vele
beschreven karperavonturen bevatte het
boek uiteraard ook de geschiedschrijving van
de jubilerende visvereniging, hetgeen tevens
mijn vuurdoop inhield voor wat betreft het
schrijven over de historie van de
georganiseerde
Goudse
hengelsport.
Vanwege een rap naderende deadline kon
het niet uitblijven dat het artikel enkele
onvolkomenheden bevatte. Naast tijdnood
ontbrak het me destijds ook aan de nodige
ervaring om een dergelijke klus in één klap
naar behoren te kunnen klaren.
Met het herschrijven van dit bewogen
hoofdstuk groeide echter mijn belangstelling
om het complete verhaal aangaande de
Goudse hengelsport ooit eens te kunnen
publiceren in een tweede hengelsportboek.
Daar waar het genoemde jubileumboek
vooral was volgeschreven met verhalen
betreffende mijn eigen passie voor de
hengelsport, zo moet het nieuwe werk vooral
een verantwoord document gaan vormen
over een voor velen nog vrij schimmige
liefhebberij, nl. de georganiseerde Goudse
hengelsport.
Langzaam maar zeker verschoof het
zwaartepunt binnen mijn collectie. Het accent

Een zilveren medaille van een Gouds
visconcours uit 1923!
Hier lag dus nog een geweldig brok
onontgonnen terrein braak, hetgeen wel
inhield dat er volop werk aan de winkel was.
Dat betekende o.m. het plaatsen van vele
advertenties, het schrijven van stapels
brieven en het voeren van vele korte
onbegrepen telefoontjes, alles met het heilige
doel om evt. Goudse “platte zaken” te kunnen
achterhalen. Vele van deze pogingen bleken
achteraf vruchteloos, maar een enkele maal
boekte ik soms ook een onverwacht
succesje. Naast de vaak erg leuke nieuwe
contacten met meest oudere personen, kon ik
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ook meer dan eens zeldzame spullen
overnemen zoals complete archieven van
inmiddels opgeheven Goudse visclubs, oude
clubreglementen en in een enkel geval zelfs
een
gouden
clubspeld
van
een
vooraanstaand Gouds bestuurder. Ook mocht
ik wel eens zo’n levende hengelsportlegende
interviewen, waarbij dan ook vaak weer veel
nieuwe informatie vrijkwam waar ik mee
verder kon. Er volgde langzaam enige
naambekendheid en in een enkel geval
trokken mensen soms zelfs spontaan aan de
bel met de mededeling dat ze wellicht nog
iets leuks voor me hadden klaarliggen. Via
mijn gewezen bestuursfunctie bij de VWP
beschikte ik tevens nog over een aantal
goede contacten met (oud-) bestuurders van
andere visclubs. Ook kende ik nog vele
boeren waar ik destijds veel over de vloer
kwam om de pacht te betalen en was er zelfs
een bevriende broodvisser die me altijd een
tip gaf als er wellicht ergens iets interessants
voor me te halen viel. Elk van hen had zo zijn
eigen specifieke wijze om me behulpzaam te
zijn met het bijeen sprokkelen van nieuw
materiaal. Zodoende groeide mijn stapeltje
met “platte zaken” gestaag door. Via het
onvolprezen internet raadpleegde ik veel
gedigitaliseerde dagbladen uit de regio en
maakte er papieren kopieën van die ik
vervolgens weer netjes liet inbinden.
Informatie uit nog bestaande clubarchieven
waar ik helaas geen vinger achter kon
krijgen, mochten vaak na enig aandringen
weer wel gekopieerd worden. Zodoende heb
ik thans een vrij omvangrijk archief op weten
te bouwen dat me altijd vrijblijvend ter
beschikking staat als er weer een nieuw

artikel geschreven moet worden over een
bepaald aspect uit de historie van de Goudse
hengelsport.
Thans nadert dit kleine hengelsportmuseum
zijn uiteindelijke voltooiing. Natuurlijk blijf je
als verwoed collectioneur altijd op zoek naar
eventuele zinvolle uitbreiding. Het is echter
de kunst om blij te kunnen zijn met datgene
wat je hebt en te accepteren dat er sommige
zaken gewoon aan je neus voorbij zullen
gaan. Ik kan u in elk geval met enig
genoegen vertellen dat het “Papieren Archief”
van mijn eigen verzameling me het meest
dierbaar is. Immers zonder raadpleging van
betrouwbare bronnen valt er ook weinig
concreets meer te schrijven. De oude
visspullen die thans de wanden van
minimuseum sieren, hebben in principe een
zuiver decoratieve functie. Een functie ook
die mij in de gelegenheid stelt moeiteloos een
halve eeuw terug in de tijd te dagdromen.
Alleen op deze wijze kan ik aldus in de juiste
sfeer komen die me behulpzaam moet zijn bij
het zoeken naar de juiste woorden voor dit
hoofdstuk.
Hans van der Kleij
Oproep: graag zou ik in contact komen met
personen die mij wellicht meer over de
historie van m.n. de Goudse hengelsport
kunnen vertellen. Ook ben ik altijd op zoek
naar voorwerpen die in voornoemde collectie
niet zouden misstaan!
Mijn e-mailadres is:
classicangler@hotmail.com



De AGAL-AGAL
De spinmolen uit de 50'er jaren van voorbije
eeuw werd door de fabrikant als prijsbreker
gelanceerd. De publiciteit had het over "de
spinmolen die uitblinkt door zijn robuustheid
en prijs". Terecht, want hij kon de vergelijking
met andere Italiaanse merken gerust
doorstaan. Van dit model werden er
verschillende versies gemaakt voor de
buitenlandse markt. Denken we aan J.D.L.
(Jean Delhez Louvain), Spin-in Champ, Spinin Royal reels verdeeld door Tradewinds Inc.
(Tacoma, WA) in de U.S.A.
Renzo di Paolo
Dat dit een AGAL is, kon je zo raden...
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Een rondje langs de velden
Inleiding
Op zich is het helemaal niet zo'n grote klus
een bijdrage te leveren voor ons VHVorgaan. Er valt genoeg te beleven op
verzamelgebied. En ik deel die belevenissen
graag met de VHV-leden. Het is juist de gein
en ook de kracht van een vereniging om
relevante informatie te delen.
Mijn probleem is eerder van praktische aard:
hoe kan ik zo actueel mogelijk zijn.
Ervaringen van beurzen en veilingen nog
meenemen
zonder
de
deadline
te
overschrijden. Daar komt dan nog bij dat ik
nog steeds geen grote vriend ben van de
digitale mogelijkheden die we inmiddels
hebben zodat ik voor het verzenden van een
foto op anderen een beroep moet doen.
Kortom er valt nog veel te leren. Nu gauw
naar het
Rondje langs de velden
We beginnen met de inmiddels gekende
veilinghuizen:
Mullock,
Neil
Freeman,
Hildebrandt. Ik ga geen veilingdata meer
noemen; als u ze opzoekt krijgt u alle actuele
informatie, gemiddeld 2 x per jaar "gaan ze
los". Met per keer meestal meer dan 500
items, kort beschreven, vaak met foto's. Van
Freeman krijg ik zelfs een heel mooie
catalogus. Een genoegen om dit in alle rust te
bekijken. Soms doe je een goede vangst,
vaak bied je en blijkt iemand anders het
artikel nog belangrijker te vinden (dus een
hoger bod). Vaak ving ik daardoor bot al had
ik dit voorjaar beet met een oude "Kelly reel",
spike type. Opvallend is het aantal Ari 't Hart
reels dat wordt aangeboden voor de
komende veiling bij Freeman op 3 oktober.
Het zijn er nauwelijks minder dan de Hardy
reels, als sinds het begin van de veilingen het
"hoofdvoedsel". Dat is een prestatie van
formaat. Ik kom daar nog op terug. Tot slot: je
kunt in Classic Angling zowel de data van de
komende veilingen vinden als ook de
interessante nabeschouwingen van een
aantal daarvan. Vorig jaar ontmoette ik in
Vught de hoofdredacteur, Keith Elliott en we
spraken af artikelen uit te wisselen (voor
zover ze interessant zijn voor onze lezers
uiteraard).
We vervolgen onze "struintocht" en komen bij
de categorie "rommelmarkten". Als je op
internet onder deze titel zoekt kom je ook
"kofferbakverkoop",
"vlooienmarkt",
"brocante", etc. tegen. Allemaal één pot nat.
Een duidelijke definitie is er niet, het is er

altijd groots, gezellig en druk. Omdat er vaak
wordt vergeten voorbije evenementen te
wissen is de informatie over rommelmarkten
soms erg
"rommelig". Er zijn tientallen
organisatiebureaus die er een graantje in
mee willen pikken en soms is het entreegeld
(dan wel de parkeervergoeding) fors.
Zodoende leer je in de loop der jaren wel te
selecteren. Mijn commentaar is dus tamelijk
subjectief, evenals de geografische keuze
(moet niet te ver van Zwolle af liggen...) Dus
voor wat het waard is:
Wolvega (drafbaan) Zoek voor data op
internet. Buitenmarkt dus weersafhankelijk.
Tussen de 80 en de 120 kramen. Paar keer
leuke dingen gevonden; recent een holle
metalen werphengel met agaat oogjes.
Bakkeveen (Friesland) Grote buitenmarkt,
ook behoorlijk veel particulieren. Kans op
"vondsten" als je heel vroeg bent. Parkeren 1
euro, entree gratis.
Annen en Gieten. (Drente) Jaarmarkten,
sfeervol met kans op leuke vondsten. Gratis
entree.
Apeldoorn. (juli en augustus) Kofferbakverkoop langs het Dierense Kanaal. Gratis
entree. Een paar keer leuke hengelspullen
gekocht (o.a. een vliegenreel van Noris,
Nurnberg, op een oud hengeltje). Na leuk
onderhandelen (met iemand die er de kleine
ronde dingetjes verstand van had) voor 2.50
euro mijn eigendom.
Geffense Plas. (bij Oss) Voor mij een eind
rijden maar elke keer de moeite waard (ik
kom er ook andere VHV leden tegen).
Ik heb ook nog wel andere markten bezocht
maar veel vermeldenswaardige vondsten
leverde dat niet op. Reden om de grens over
te gaan.
Huy/Wanze (België). Elk jaar begin februari.
Franstalig, voor mij een behoorlijke handicap
(trouwens ook voor mijn gesprekspartners).
Voor vliegvissers met name de moeite waard.
Dit jaar weinig verkocht maar wel heel
interessante zaken aangekocht waaronder
een heel gaaf nagemaakte Ari ‘t Hart-reel.
Technisch gezien vakwerk; een hobbyist
krijgt dat niet voor elkaar. Een klein woud aan
splitcanehengels. In allerlei soorten en
prijzen.
Empel
Deze kleinschalige maar heel gezellige beurs
leverde ook dit jaar weer tevreden
standhouders en bezoekers op. Aan de Waal,
vlak tegen den Bosch wordt elk voorjaar in
"De Lachende
Vis" een
verzamelaarsbeurs(je) gehouden waar met name de
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onderlinge contacten worden aangehaald. En
vaak worden er ook leuke vondsten gedaan.
De meeste zaken worden gedaan tussen
08.00 uur en 13.00 uur zodat de middag
desgewenst nog aan andere activiteiten kan
worden besteed.
Pondrome (de andere hengelbeurs in België)
heb ik dit jaar helaas gemist; ik vraag me af
of ie heeft plaatsgevonden. De communicatie
daarover verdient niet de schoonheidsprijs.
Maar gelukkig was er in hetzelfde weekend
de grote brocantemarkt van Temploux. Daar
ken ik inmiddels een mannetje met een
onmogelijk assortiment aan hengelspullen.
Daar zit altijd wel iets bij wat vreemd of
bijzonder is; helaas heb ik er dit jaar een
automatische
flyreel
(type
Vivarelli)
aangeschaft waar ik te veel voor betaald heb
(gezien de prijzen die ik later op internet zag).
Leergeld moet je maar denken. Gelukkig
waren er nog andere zaken die je wel een
"koopje" mag noemen zodat de totaalschade
meeviel. En ik kan volgend jaar zeker weer
prettig met hem onderhandelen. De
temperatuur was dit weekend heel hoog en
dan is het afzien op zo'n enorme markt.
(Vorig jaar verzopen we er bijna). In dit
weekend bezochten we ook de "brocante"markt in Hastière; inderdaad, daar was
vroeger ook een hengelbeurs. We waren
redelijk op tijd en vonden een paar mooie
"creels" plus een hoeveelheid oude spinners,
lepeltjes etc. Waaronder een paar lepeltjes
met enorm dunne dregjes. Nooit eerder
zoiets gezien. Ik zal de lepeltjes meenemen
naar Vught.
England,
Ardingly.
Een
algemene
rommelmarkt, heel groot, heel leuk. Daar
vond ik een houten reel (formaat
kruiwagenwiel). De as was gemaakt van een
(fiets?) wielnaaf, in de reel zaten gaten ter
grootte van een euromunt en daar waren half
penny munten in gelijmd, de oudste uit 1943.
Een creatie waarvan je heel moeilijk kunt
bepalen hoe die is ontstaan en wat er mee
gedaan is. Typisch een geval voor de
verzameling van Iwan. Zo vond ik ook nog 2
andere "kunstwerken", een afkomstig uit
Utrecht (Verzamelbeurs) en een reel die bij
Mullock vandaan komt.
Op naar Maurik. De Outdoor Fair, 5 en 6
september. Waar het ooit zo groene gras
veranderde in een gigantisch modderbad,
glad en gevaarlijk. Oorzaak: zeer zware
regen tot in de loop van zaterdagochtend. In
een klap is de populatie modderkruipers (een
bedreigde
diersoort)
weer
tot
een
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geruststellend niveau opgekrikt. Wat een
kliederzooi. Zeer sneu voor de organisatoren.
Toch vielen er gelukkig ook positieve zaken
te noteren. Bijvoorbeeld lithium batterijen die
je via solar-techniek weer kunt opladen. Daar
lijkt beslist een mooie toekomst voor
weggelegd te zijn. Verder heb ik met
bewondering gekeken naar de feedervissers
die op 50 meter afstand brasems vingen van
soms 70 cm. En dan geen 5 of 10, maar
tientallen. Echt een spectaculair gebeuren. Of
nieuwe shads die bedrieglijk echt bewegen
en misschien wel alle mooie pluggen (er
werden schitterende kunststukjes getoond)
op termijn overbodig maken. Kortom er is nog
steeds veel in ontwikkeling binnen onze
sportvisserij.
De
Rietvoorn,
de
hengelaarclub
uit
Doetinchem verzorgde ook dit jaar weer de
2dehands tent. Goed georganiseerd zoals we
gewend zijn. Helaas viel de inbreng iets
tegen; ik herinner me nog van een aantal
jaren terug –toen was de beurs binnen
georganiseerd- een heel massale inbreng
van 2e hands spullen.
We kijken vooruit naar de open dag van de
SNB: "Pike & Experience" in Almere op 4
oktober. Vorig jaar een groot succes. Een
drukke 2e hands markt maakt hier deel van
uit, waar ik me nog het volgende voorval van
herinner. Een oudere man was uitgebreid
hengels aan het testen. Van geen enkele
hengel voldeed de actie. Meestal was zijn
oplossing dan: stuk van de top af; dit tot
afgrijzen van de zeer kundige adviseurs
achter de tafel. Uiteindelijk nam hij genoegen
met een volglas hengel die zo ongeveer de
beroerdste actie had van alle hengels. En
nog was hij van plan de hengel een flink stuk
in te korten. Men wilde uiteraard graag weten
hoe hij viste, welke techniek, hoe zwaar
moest de plug wel niet zijn etc. Nou, de
hengel was niet bedoeld voor de snoek.
Daarvoor had hij wel iets beters. De hengel
was bedoeld voor de paling. Paling? Jazeker.
Om te peuren. Peuren? Maar er is toch bijna
geen paling meer te vangen... Toen haalde
het mannetje zijn mobieltje uit z'n zak en liet
een serie foto's zien van palingen van
ongekend formaat. Echt polsdik. Met de peur
gevangen. En nu had hij een nieuwe peurstok
nodig. Op de vraag waar hij peurde gaf hij
wijselijk geen antwoord. Hij rekende af en
verdween, heel tevreden met z'n aankoop.
Dan houden we de rubriek "Markplaats" nog
over. Ik zal het kort houden al is er vanuit
verzamelaars standpunt best veel over te
zeggen. Er werd een Massart aangeboden;

die was snel verdwenen. De kooplust was
volgens mij over de gehele linie vrij matig.
Het aanbod van hengelsportartikelen uit het
verre Oosten door grote importeurs was
opvallend groot. Dat maakt Marktplaats voor
verzamelaars niet aantrekkelijker. Het is niet
anders. Ik zag op enig moment een
"dameshengel" aangeboden. Deze term had
ik nog niet eerder gezien. Vaak is ook de
beschrijving van de kenmerken van de
hengel of molen weinig specifiek. "Is van me
opa geweest" of: ik heb er maar 1 keer mee
gevist en is altijd keurig onderhouden.
Gewoon overslaan zo'n advertentie.

stijl, te houden op 28 en 29 mei 2016 waar
ook volop plaats wordt ingeruimd voor een
tweedehands afdeling.
Over Vught is in de nieuwsbrief van
afgelopen voorjaar al het een en ander
gezegd; we gaan er op 31 oktober weer een
mooi feest van maken.
Sportvisserij Nederland: in het Visblad van
deze maand stond een informatief artikel over
de bibliotheek van Sportvisserij Nederland te
Bilthoven. Daar mogen we best trots op zijn.
Deze
bibliotheek
omvat
zeer
veel
Nederlandstalige boeken (ruim 1800) en is
heel service gericht.

Diversen
Er wordt gewerkt aan een "FLY FAIR" oude

Harry Kelly



Verzamelen in de Tsjechische Republiek
Het verzamelen van oude hengelsportmaterialen is op de terugweg in de
Tsjechische Republiek. Verzamelclubs die
voor 1989 meer dan 300 leden hadden,
moeten het nu doen met enkele dozijnen
leden, de meeste zijn daarenboven een
jaartje
ouder.
Ontmoetingen
tijdens
ruilbeurzen zijn dan ook een onderonsje
geworden tussen vertrouwde gezichten en...
nieuwe gebitten.

Jonge verzamelaars zijn een rariteit
geworden. De hedendaagse jeugd heeft nu
duidelijk
andere
interesses,
maar
verrassingen zijn natuurlijk nooit uitgesloten.

Prijzen van goede verzamelitems zijn tijdens
de voorbije jaren verveelvoudigd. Wat we
voor 1989 voor 500 CZK konden kopen,
worden nu voor prijzen van 5.000 CZK en
zelfs meer aangeboden op online veilingen.
Natuurlijk hangt het helemaal af van de
kwaliteit van het aangebodene en van de
winst die de verkoper er denkt uit te slaan.
Ik zou eerlijk gezegd vandaag niet willen
beginnen met verzamelen. Maar ik kan dit
zeggen
omdat
ik
ondertussen
een
verzameling van meer dan 15.000 badges,
medailles, plaquettes en clubvlagjes (alles in
verband
met
het
sportvissen)
heb
opgebouwd. Maar ik weet dus ook zeer goed
hoe deze geliefde hobby tijdverslindend is.
De secretaris van de VHV, Herman
Verswijveren, heeft me tijdens de voorbije
jaren enorm geholpen. In ruil voor
verzamelitems uit de Tsjechische Republiek
bezorgde
hij
me
meerdere
unieke
exemplaren voor mijn verzameling.
Zoals ik al schreef, verzamel ik badges,
inclusief de officiële badges van de
aangestelde controleurs. Vooral de oude
badges zijn echt unieke stukken die moeilijk
te verkrijgen zijn en elk nieuw item voor mijn
verzameling is welkom.
Deze badges komen niet alleen uit de
Tsjechische Republiek maar ook van andere
landen wereldwijd.
Milan Kolář, Czech Republic
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Mutaties ledenlijst
Hans Brinkel
Frankrijklaan 67
2711 CW Zoetermeer
e-mail: hbrinkel@gmail.com
Jan Haanstra
Cellemuiden 25
8061 RT Hasselt
Tel.: 038-4581131
e-mail: j.haanstra@werpmolens.nl
Nieuwe leden:
Kurt Cannoot
Waterstraat 13
8780 Oostrozebeke
BELGIE
Tel.: 00/32/56/327319, 00/32/479/646083
e-mail: kurt.cannoot@telenet.be
Hardy - nostalgische karperhengels en
roofvishengels – Zeer grote verzameling van
Nederlandstalige lectuur over karpervissen
Wout Koch
Tel.: 0644392362
e-mail: woutkoch@hotmail.com
H.W. Moelker
Spinbollaan 56A
3052 XR Rotterdam
Tel.: 0638717290
Luxor werpmolens / Fair Play hengels
Guido Francesco
Via Strada Q No.16
87038 San Lucido Cosenza
ITALIA
e-mail: francescoguido77@gmail.com
Sergio Di Marco
Piazza Marconi 57
86070 Sant'Agapito (IS)
ITALIA
e-mail: sergio@igroup.it
collezionista antiche attrezzature da pesca
Renzo Di Paolo
Via Trento, 4
16018 Mignanego (GE)
ITALIA
e-mail: jorgen@email.it
Riparatore e Collezionista di mulinelli
Beëindiging lidmaatschap:
John van Beek
Jean-Marie van den Eynde
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Wolfgang Hoppenrath
Michel Krockert
Jean-Marie Linsmeau
Guido Pappert
Arie Saueressig
Kees Wiggers

